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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Makna 

Sebelum mengetahui makna yang terkandung dalam lirik lagu Dolalak, perlu 

mengetahui pengertian “makna” itu sendiri. Makna dibagi menjadi 2 yaitu 

makna konotatif dan makna denotatif. Konotasi atu makna konotatif disebut juga 

makna konotasional, makna emotif, atau makna evaluatif. Makna konotatif 

adalah suatu jenis makna dimana stimulus dan respons mengandung nilai-nilai 

emosional (Keraf, 2009: 29). Emzir (2015: 102), mengatakan bahwa makna 

konotasi (connotation meaning) adalah makna reaksi emosional yang timbul 

pada pendengar atau pembaca terhadap sebuah kata. 

Makna denotatif disebut juga makna kognitif karena makna itu bertalian 

dengan kesadaran atau pengetahuan: stimulus (dari pihak pembicara) dan 

respons (dari pihak pendengar) menyangkut hal-hal yang dapat diserap panca 

indera (kesadaran) dan rasio manusia (Keraf, 2009: 28). Emzir (2015: 105) 

mengatakan bahwa makna denotatif bisa juga disebut makna referensial 

(referential meaning), makna denotatif adalah makna yang berhubungan dengan 

kata-kata sebagai tanda atau simbol.  

 Makna dan nilai suatu karya seni terletak di luar karya seni yang 

melingkupinya yang disebut ekstra yang berpengaruh pada karya seni seperti 

ide, rasa, kemampuan, kaitan penyelenggaraan seni/event, dan proses perolehan 

keterampilan seniman (Reimer dalam pradoko, 2017: 24). Meaning are not 
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internal a language, are not the mind, are not merely social practice. Rather 

there are based in language and mind external reality (Portner: 2015: 11). 

Portner menyatakan bahwa makna bukan bahasa internal, bukan pemikiran 

dasar, bukan hanya praktik sosial, melainkan menjadi dasar bahasa dan 

pemikiran realitas eksternal. Barker dalam Kusumohamidjojo (2009: 150), 

menggunakan istilah „pemberartian‟ untuk apa yang saya sebut sebagai 

„pemaknaan‟ atau pemberian makna (yang baik maupun buruk). Barker juga 

menjelaskan bahwa „pemberartian adalah pemberian arti oleh subjek kepada 

suatu hal yang ada, atau suatu tindakan „memberi arti kepada sesuatu‟. Saussure 

dalam Barker (2004: 18), menyatakan bahwa makna terbentuk melalui sistem 

perbedaan yang terstruktur dalam bahasa. Makna diproduksi melalui proses 

seleksi dan kombinasi tanda-tanda di sekitar dua poros, yaitu poros sintagmatis 

(linear- misalnya kalimat) dan poros paradigmatis (area tanda- misalnya 

sinonim), yang ditata di dalam sistem penandaan. Agustina, Yahya dan Farida 

(2015: 1), menyatakan bahwa simbol yang terkandung dalam tarian sintren 

dikemas ini dimulai dengan gerakan tari, pakaian penari, kinerja properti, iringan 

musik bahkan ke dalam lirik lagu memiliki banyak makna disetiap iringannya. 

Hasil penelitian dari Agustina, Yahya dan Farida membuktikan bahwa pada 

setiap unsur tarian memliki makna. Unsur-unsur tersebut seperti gerakan tari, 

pakaian penari, kinerja properti, iringan musik bahkan lirik lagu, masing-masing 

memiliki makna. Beedham (2005: 5), mengemukakan pendapat dari Ferdinand 

De Saussure yaitu words are signs, with a value in a system. The sign consists of 

two parts, signifiant and signifié, signifier and signified. Menurut Saussure, 
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kata-kata adalah tanda dengan nilai yang ada pada suatu sistem. Tanda ini terdiri 

dari dua bagian penanda dan petanda, kemudian yang menandai dan ditandai. 

Penanda disini berarti citra bunyi atau sumber sebelum adanya pemahaman 

sedangkan petanda adalah sewaktu sudah memasuki pemahaman. Misalnya 

terdapat rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas itu adalah penanda 

sedangkan ketika sudah masuk dalam pemahaman misal rambu lalu lintas 

menyimbolkan awas ada jalan berkelok itu sudah masuk petanda.  

Livingstone (2005: 116) dalam bukunya Art and Intention menyatakan bahwa 

“Rubrications and illuminations, which for some purpose are crucial to the 

identity of some text”. Untuk mengidentifikasi/mengkaji sebuah teks perlu juga 

menggunakan rubrikasi dan illuminasi agar teks dapat dimaknai secara lebih 

jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas bagi pembaca.   

Christomy (2004: 62) dengan menyunting tulisan Benny H. Hoed 

menyantumkan teks yang dipolisemi, gagasan dari Paul Ricoeur. Gagasan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 dialog  

 

 

(Recour, dalam Christomy, 2004: 62), “Polysemic text” 

Fenomena 

Budaya 

Penulis 

Lingkungan 

Teks lain  

“Speech” 

Opera aperta 

Pembaca 
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Christomy (2004: 64), yang dimaksud teks lain adalah unsur bahasa yang 

lain di dalam teks yang sama atau di luarnya lain, khususnya iklan, maka ini 

dapat dilihat kaitan-kaitan teks ini sebagai berikut: 

a. Kaitan antara teks berhuruf besar (kapital) dan teks berhuruf kecil. 

b. Kaitan antara teks yang bersangkutan dan berbagai teks lain dalam surat 

kabar lain. 

c. Teks juga berkaitan dengan gambar dalam iklan lain yang mendukung. 

Beberapa teori menjelaskan bahwa makna merupakan dasar dari bahasa dan 

memiliki pemikiran ekternal atau memiliki cakupan yang luas dan mendalam 

tidak hanya mengartikan dari sisi internal tetapi menghubungkan dengan hal lain 

di luar arti. Makna dibagi menjadi 2 yaitu makna denotatif atau makna 

sebenarnya, dan juga makna konotatif atau makna kiasan atau reaksi emosional 

ketika memandang suatu simbol/tanda. 

 

2. Pengertian Lirik Lagu 

Miller (1994), in many ways, the history of the study of the lyric genre is at 

one with the history of the role of writing in the production of truth, as described 

above by Derrida. Lyric has traditionally been presented as spontaneous, as 

essentially akin to music in its direct expression of inner truths, and as the 

unmediated expression of authentic selfhood. Miller menyatakan bahwa dalam 

banyak hal, sejarah studi genre liris adalah satu dengan sejarah peran penulisan 

dalam produksi kebenaran, seperti yang dijelaskan di atas oleh Derrida. Lirik 

secara tradisional telah disajikan secara spontan, karena pada dasarnya mirip 

dengan musik dalam ekspresi langsung dari kebenaran batin, dan sebagai 
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ekspresi tidak langsung dari diri sendiri yang otentik. Miller (2017: 66), 

menyatakan bahwa teks atau syair dan musik memiliki hubungan rapat di dalam 

komposisi-komposisi vokal. Kualitas bahasa membawa pengaruh yang berarti 

atas bunyi musik vokal. Semenenko (2012: 83), Lotman explains it by the fact 

that the scientific text “looks at the world as something already made, 

constructed” and the artistic text creates a world of its own “in which are 

embedded mechanisms of unpredictable self-development. Semenenko 

menyampaikan pernyataan yang dikemukakan oleh Lotman, bahwa teks ilmiah 

“melihat dunia sebagai sesuatu yang sudah dibuat, dibangun" dan teks artistik 

menciptakan dunia tersendiri “di dalamnya tertanam mekanisme pengembangan 

diri yang tidak dapat diprediksi”. Saya setuju dengan pendapat Lotman, teks 

artistik mempunyai peran dalam pengembangan diri yang masing-masing 

individu berbeda-beda dalam menangkap makna teks.  

Teks artistik dapat juga digunakan sebagai media untuk melatih emosi dan 

perasaan misalnya dalam bentuk lirik lagu. Wallin (1997: 3), The evolution of 

language is highly intertwined with the evolution of music, and, second, because 

music provides a specific and direct means of exploring the evolution of human 

social structure, group function, and cultural behavior. Music making is the 

quintessential human cultural activity, and music is an ubiquitous element in all 

cultures large and small. Wallin menyatakan bahwa evolusi bahasa sangat 

terjalin dengan evolusi musik. Musik menyediakan cara yang spesifik dan sarana 

langsung untuk mengeksplorasi evolusi struktur sosial manusia, kelompok 

fungsi dan perilaku budaya. Pembuatan musik sesuai dengan aktivitas natural 
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budaya manusia dan di dalam musik terdapat elemen-elemen budaya baik besar 

maupun kecil.   

Bushman (2015:10) : the lyric illustrates the interconnectedness of literary and 

religious history across the medieval and into the early modern period: the evidence 

demonstrates that lyric poetry played a prominent role in the religious practices of an 

increasingly dynamic and participatory religious culture; inversely, religious practice 

and understandings of interior formation shaped the cultural role and development of 

English lyric poetry in this period. Dalam pengertian ini, Bushman membahas 

tentang syair pada abad pertengahan yang liriknya menggambarkan keterkaitan 

sejarah sastra dan agama di abad pertengahan dan awal periode modern yang 

membuktikan bahwa puisi liris memainkan peran penting dalam praktik agama 

dari budaya agama yang semakin dinamis dan partisipatif; terbalik, praktik 

keagamaan dan pemahaman tentang formasi interior membentuk peran budaya 

dan pengembangan puisi lirik bahasa Inggris di periode ini. Pernyataan ini 

membuktikan bahwa melalui lirik, juga bisa digunakan untuk melihat 

perkembangan dunia di masa lampau yang misalnya belum terungkap melalui 

buku-buku sejarah.  

Fang (2011: 563) dalam bukunya Sejarah kesusastraan melayu klasik 

menyatakan bahwa syair terdiri dari empat baris, setiap baris mengandung empat 

kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari sembilan sampai dua belas suku kata. 

Bedanya dengan pantun ialah keempat baris dalam syair merupakan satu bagian 

dari sebuah puisi yang lebih panjang.  Ricoeur menjelaskan bahwa teks adalah 

sebuah diskursus yang dibakukan lewat tulisan, karena pembakuan lewat 
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tulisan merupakan ciri konstitutif dari teks itu sendiri (Recoeur dalam Fithri, 

2014: 201). Dengan mengambil teori dari Recoeur, dapat mengambil lirik lagu 

nyanyian Dolalak untuk dikaji dan dibakukan atau diperjelas maknanya agar 

yang mendengarkan nyanyian Dolalak dapat mengerti isi dari lirik lagu dan jika 

terdapat nilai edukatif digunakan sebagai pembelajaran. Sari (2012), dalam 

penelitiannya yang berjudul “Penentuan Lirik lagu Berdasarkan Emosi 

Menggunakan Sistem Temu Kembali Informasi dengan Metode Latent Semantic 

Indexing (lsi) menyatakan bahwa lirik lagu merupakan salah satu elemen yang 

paling berpengaruh dalam menentukan emosi. Jika dibandingkan dengan elemen 

yang bersifat audio, representasi makna yang menggambarkan emosi, tampak 

lebih kuat dalam lirik lagu. 

Santos (1995: 236), entertainment songs are part of the secular song 

repertoire, largely sung to regale and tell stories related to customs and 

traditions for the younger generation to appreciate. Santos menjelaskan bahwa 

lagu-lagu hiburan adalah bagian dari repertoar lagu sekuler, sebagian besar 

dinyanyikan untuk menghibur dan menceritakan kisah-kisah yang berkaitan 

dengan kebiasaan dan tradisi untuk generasi muda agar mengapresiasinya. 

Miller (2017: 164), musik rakyat adalah musik yang spontan dan tradisional dari 

sekelompok orang, ras, daerah, atau suatu bangsa tertentu.   

Goldberg (1997: 12), the music of Eastern Eropean Jews in the 1800s didn‟t 

simply enhance life a that time; it embodied life. The songs reflect the hardships, 

the passion, the events of the time. The songs could easily be a history text- a 

rich one at that. Goldberg menyatakan bahwa musik dari Eastern Eropean Jews 
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dapat menceritakan kesulitan, semangat, dan kejadian pada masa itu. Lagu-lagu 

bisa dijadikan sebagai teks sejarah. Saya setuju dengan Goldberg, lagu 

merupakan perwujudan kejadian pada suatu masa, kebudayaan yang tertanam 

dalam diri sang komposer, dan mewakili perasan sang komposer pada masa itu. 

Melalui lagu, dapat mengerti perkembangan kehidupan manusia pada saat lagu 

itu diciptakan melalui pengalaman pemaknaan sehingga lagu dapat dijadikan 

teks sejarah.  Jamdar, Abraham, Khanna dan Dubey  (2015: 36), menyatakan 

bahwa emotion has various dimensions and is not confined to the usual positive-

negative areas. Emotions are best conveyed by the lyrics of a son. Beliau 

berpendapat bahwa emosi memiliki berbagai dimensi dan tidak terbatas pada 

area positif-negatif biasa. Emosi paling baik disampaikan oleh lirik lagu. Lirik 

lagu dapat membantu menyampaikan emosi yang ingin disampaikan oleh 

komposer. Dengan menggunakan lirik lagu, penikmat musik akan lebih mengerti 

maksud dari komposer daripada musik tanpa lirik yang hanya orang tertentu 

yang mengetahuinya. Dari sekian pendapat yang telah disampaikan, dapat 

disimpulkan bahwa lirik dapat menggambarkan sturktur sosial dan perilaku 

budaya pada masa lampau bahkan sampai perkembangan masyarakat yang 

belum terungkap oleh buku-buku sejarah, serta dapat dijadikan sebagai penuntun 

melalui nilai-nilai edukatif yang terkandung di dalamnya. 

Berdasarkan beberapa teori yang telah dicantumkan, dapat diambil 

kesimpilan bahwa lirik lagu merupakan sebuah pemikiran atau gagasan yang 

dituangkan ke dalam kata-kata atau tulisan. Lirik lagu mengandung emosi dari 
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penciptanya bahkan menggambarkan sejarah dan juga budaya yang disimbolkan 

melalui kata-kata/tulisan. 

 

3. Bentuk dan Struktur 

Newcomb, Turner dan Converse (1981: 387), menyatakan bahwa struktur 

sesuatu menunjuk kepada data hubungan antara bagian-bagiannya dan struktur 

ketertarikan dari suatu kelompok dengan demikian merupakan suatu deskripsi 

tentang data hubungan ketertarikan dan aversi interpersonal diantara para 

anggotanya. Badcock (2006: 2) menyantumkan tulisan dari Chomsky yang 

mengatakan tentang “Struktur-struktur dalam”. Struktur-struktur dalam adalah 

sifat bawah sadar dari prinsip-prinsip fungsi mental tetapi yang dicoba 

dijelaskan oleh strukturalisme diungkapkan kembali sebagai kebenaran utama 

bagi fenomenon budaya. Hauser (1982: 404-405), The structure of a work of art 

is based on the antithesis of the successive parts. Every artistic structure owes 

its effect largely to this principle, namely, the emphasis and the intensification 

which its elements experience as a result of this opposition, of the antitheses, the 

reconciliation, and the repeated conflict of motives which come about in the 

whole as in every component of the work. Hauser mengatakan bahwa struktur 

suatu karya seni didasarkan pada antitesis dari bagian yang berurutan. Setiap 

struktur artistik sangat bergantung pada prinsip ini, yaitu penekanan dan 

intensifikasi yang dialami oleh elemen-elemennya sebagai hasil dari 

pertentangan ini, dari antitesis, rekonsiliasi, dan konflik motif berulang yang 

muncul di dalam keseluruhan seperti dalam setiap komponen pekerjaan. 

Kusumohamidjojo (2009: 131), struktur sebagai suatu bangunan keseluruhan 
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yang terdiri dari bagian-bagian yang integratif, tanpa bagian-bagian struktur itu 

berubah atau tidak bisa terbangun. Beedham (2005: 3), The basic tenet of 

Saussurean structuralism is that a language is a system whose units are 

determined by their place in the system, not by some outside point of reference 

such as reality. Although the units which Saussure had in mind initially were 

phonemes, which are not meaning-bearing but meaningdistinguishing, he soon 

moved on to the meaning-bearing units words, morphemes, and syntagms. 

Bedham mengatakan bahwa dasar dari strukturalisme yang dikemukakan oleh 

Saussurean, bahwa bahasa adalah suatu sistem unit yang ditentukan oleh tempat 

mereka di dalam sistem tersebut, bukan referensi dari luar seperti realita. 

Meskipun unit yang dimiliki Saussure pikiran awalnya adalah fonem, yang tidak 

bermakna tetapi memiliki makna yang berbeda, ia segera beralih ke kata-kata 

yang melahirkan makna, morfem, dan sintaksis. 

Prier (2015: 2), bentuk musik adalah suatu gagasan/ ide yang nampak dalam 

pengolahan/susunan semua unsur musik dalam sebuah komposisi (melodi, 

irama, harmoni, dan dinamika). Ide ini mempersatukan nada-nada musik serta 

terutama bagian-bagian komposisi yang dibunyikan satu per satu sebagai 

kerangka. Miller (2017: 169), bentuk musikal sebuah art song untuk sebagian 

ditentukan oleh struktur puitisnya, meskipun para komponis mempunyai 

beberapa kebebasan dalam penempatan teks. Vial (2008: 13), Intrinsic to the 

term Musical Punctuation is the analogy between music and language: like 

language, music expresses ideas through various grammatical and rhetorical 

units, such as phrases, periods, and paragraphs; these units, according to the 
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extent to which they convey completeness or incompleteness, are more or less 

separated from each other through the pauses, rests, and inflections of 

punctuation. Vial menyatakan bahwa intrinsik musical punctuation dianalogikan 

antara musik dan bahasa. Musik mengekspresikan ide melalui berbagai 

gramatikal dan unit retoris, seperti frasa, periode, dan paragraf; unit-unit ini, 

termasuk untuk mereka memperpanjang dalam melengkapi atau mengurangi, 

kurang lebih dipisahkan satu sama lain melalui jeda, istirahat, dan infleksi tanda 

baca. 

Widodo (2013: 102), struktur syair dolalak berbentuk pantun berdasarkan 

fakta sejarah penciptanya yang pernah hidup pada masa penjajahan Belanda di 

daerah Sumatera. Sajak yang terdapat dalam syair dolalak bervariasi, ada juga 

yang bersajak a-b-a-b seperti pantun dalam kesusastraan Indonesia.   

Bentuk dan struktur dicantumkan dalam teori sebagai acuan dalam 

menuliskan bentuk dan struktur lagu Dolalak. Berdasarkan beberapa teori dapat 

diambil kesimpulan bahwa bentuk gagasan/ide yang tampak. Bentuk selalu 

berkaitan dengan struktur, struktur mempunyai arti yaitu hubungan antar bagian-

bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lain.   

 

4. Pengertian Fungsi Pertunjukkan Tradisional 

R.M. Soedarsono (1998: 57), mengatakan bahwa seni pertunjukkan 

tradisional memiliki fungsi primer dan sekunder. Fungsi primer yaitu (1) sebagai 

sarana ritual; (2) sebagai hiburan pribadi; (3) sebagai presentasi estetis. Fungsi 

sekunder seperti (1) Media Pendidikan, (2) Media Industri atau (3) Media 
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Komersil. Alan P. Meriam dengan bukunya The Antropology of Music dalam 

Soedarsono (1998: 56), mengatakan bahwa terdapat 10 fungsi penting dari 

musik etnis yaitu (1) sebagai ekspresi emosional; (2) kenikmatan estetis; (3) 

hiburan; (4) komunikasi; (5) representasi simbolik; (6) respon fisik; (7) 

memperkuat konformitas norma-norma sosial; (8) pengesahan institusi-institusi 

sosial dan ritual-ritual; (9) sumbangan pada pelestarian serta stabilitas 

kebudayaan; dan (10) membangun pula integritas masyarakat. Pertunjukkan 

merupakan sebuah komunikasi antara subjek dan objek melalui seni ataupun hal 

apapun. Fungsi pertunjukkan hampir sama dengan fungsi komunikasi, yaitu 

menyampaikan suatu hal kepada penonton. Kuswarsantyo (2014: 13), Seni 

sebagai bagian dari isi kebudayaan merupakan ungkapan ekspresi jiwa dari 

pelakunya, terbukti mampu mengakumulasikan beberapa keteladanan yang 

dituangkan dalam makna-makna simbolis lewat berbagai medium, salah satunya 

adalah gerak. Melalui seni pertunjukan, subjek (yang berperan sebagai penampi) 

dapat menyampaikan makna-makna sesuai dengan tujuan pertunjukan agar dapat 

dimengerti oleh objek (penonton).  Djohan (2009: 170), menyatakan bahwa seni 

membantu mengidentifikasi “siapa kita” dan “apa potensi kita”. Seni dapat 

dimanfaatkan sebagai media untuk mewujudkan perasaan-perasaan dan 

memperoleh pengalaman tanpa perlu khawatir dengan aturan-aturannya. 

Simatupang (2013: 67), pergelaran dipandang sebagai salah satu jenis 

peristiwa interaksi publik. Jadi pagelaran merupakan sebuah interaksi publik 

atau dapat juga disebut komunikasi publik. Samovar (2010: 17), terdapat tiga 

fungsi komunikasi yaitu komunikasi menolong seseorang memenuhi kebutuhan 
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interpesonal (dengan berkomunikasi kebutuhan dapat terpenuhi), yang kedua 

fungsi komunikasi adalah membentuk identitas pribadi (interaksi dengan subjek 

pertunjukan akan membuat subjek lain mengetahui identitas diri), yang ketiga 

komunikasi mempengaruhi orang lain (komunikasi mengirim pesan verbal 

maupun non-verbal yang dapat membentuk tingkah laku orang lain). 

Beberapa teori yang dicantumkan menjelaskan bahwa fungsi dari 

pertunjukkan tradisional adalah sebagai sara komunikasi, hiburan, media 

pendidikan, industri, representasi simbolik, kenikmatan estetis dan sebagainya. 

Dari beberapa fungsi tersebut yang paling ditekankan adalah fungsi pendidikan 

dan sebagai sarana komunikasi karena pertunjukkan tradisional mengandung 

nilai-nilai pendidikan yang dapat disampaikan untuk publik. 

 

5. Pengertian Seni Pertunjukan Tradisional 

Liliweri (2014), Performing Art adalah bentuk seni pertunjukan dimana 

seniman menggunakan tubuh atau suara untuk menyampaikan ekspresi artistik –

berbeda dengan seni visual, dimana seniman menggunakan cat/ kanvas atau 

berbagai bahan untuk membuat benda-benda fisik bernilai seni. Direktori Seni 

Pertunjukan tradisional (1999:7) mengatakan bahwa secara umum seni 

pertunjukan tradisional dapat dibedakan menjadi dua yaitu seni pertunjukan 

sakral (masih memiliki hubungan dengan upacara keagamaan) dan seni 

pertunjukan sekuler (memiliki aspek hiburan, pergaulan dan komunikatif). 

Phillips (2015:8) dalam bukunya “Performance Art In Ireland” menyatakan 

bahwa performance became an artistic strategy enacting social change both in 

terms of sexual politics, social justice, and in response to „the Troubles‟, the 
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ethnic nationalist conflict in the north of Ireland. Philips mengatakan bahwa 

pertunjukan menjadi strategi artis untuk menceritakan tentang perubahan sosial, 

politik seksual, keadilan sosial, dan dalam menanggapi masalah, ataupun konflik 

nasional yang berupa konflik etnis di utara Irlandia. Tulisan ini membuktikan 

bahwa pertunjukan dapat digunakan sebagai senjata untuk menceritakan 

kejadian-kejadian yang terjadi di suatu daerah tertentu.  

Performance‟s liveness is social because it produces meaning in a dynamic 

process, rather than in the fixed and passive form that recorded media seem to 

present (Schneider, 2011: 89). Schneider menyampaikan, pertunjukan langsung 

bersifat sosial dalam penyajiannya karena menghasilkan makna dalam dinamika 

proses, bukan dalam bentuk yang tetap dan pasif seperti dalam media rekam. 

Simatupang (2013: 65), menyatakan bahwa pagelaran merupakan peristiwa 

publik yang dibangun di atas asas ketidakbiasaan.  

Kusumohamidjojo (2009: 186), melalui komunikasi kebudayaan terjadilah 

proses yang disebut difusi, yaitu manakala suatu produk kebudayaan, baik secara 

material (dalam arti hardware) maupun non-material (dalam arti software) atau 

semata-mata isyarat, disampaikan oleh satu subjek kepada subjek lainnya untuk 

merespons dengan menerimanya (resepsi) atau menolaknya (resistensi). 

Pertunjukam merupakan sebuah komunikasi budaya, melalui sebuah pertunjukan 

subjek dapat menyampaikan ide kepada objek dan membebaskan objek untuk 

menanggapinya baik itu menerima ataupun menolaknya.  

McCarty (2001: 9), by functional components of the performing arts system, 

we mean the classes of individuals and organizations that serve key functions in 
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the complex process of creating and presenting the arts-artists, audiences, arts 

organizations, and funders. Terdapat komponen fungsional dalam dunia 

pertunjukan yaitu adalah individu dan organisasi yang melayani fungsi utama 

untuk proses yang kompleks dalam menciptakan dan menampilkan seniman 

seni, penonton, organisasi seni, dan pemberi dana. Faktor-faktor pendukung 

tersebut juga sangat berpengaruh dalam penampilan kesenian Dolalak baik 

untuk penari maupun pengiring tari Dolalak termasuk juga yang melantunkan 

nyanyian pengiringnya. Murgianto (2017: 7), pertunjukan mensyaratkan tiga 

unsur dasar, yakni: (a) pelaku pertunjukan; (b) penikmat yang siap 

mengapresiasi (c) isi, peran, atau makna yang ingin dikomunikasikan oleh 

pelaku pertunjukan kepada penikmat. Murgiyanto (2017: 218) juga mengatakan 

bahwa terdapat dua elemen baku dalam pertunjukan adalah keefektifan 

(effectivacy) dan kenikmatan (pleasure). Jika elemen keefektifan mendominasi 

sebuah pertunjukan, maka ia akan mengarah sebagai ritual atau upacara; jika 

unsur kesenangan dan kenikmatan lebih menguasai maka ia menjadi kegiatan 

bermain dan hiburan.  

Berdasarkan beberapa teori yang telah dicantumkan, dapat diambil 

kesimpulan bahwa pertunjukkan tradisional adalah suatu komunikasi budaya 

yang disampaikan melalui hal yang sudah dikemas dan mengandung nilai-nilai 

tradisi. Pertunjukkan tradisional dibagi menjadi dua yaitu pertunjukkan sakral 

dan sekuler. 
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6. Pengertian Dolalak 

Mengutip dari tulisan UPTP dan K Purworejo, Kata Dolalak konon 

masyarakat Purworejo mengatakan bahwa kata Dolalak berasal dari kata do la la 

ya itu ucapan notasi lagu diatonis yang dinyanyikan oleh serdadu-serdadu 

Belanda dalam tangsi, yang dominan dinyanyikan sambil menari-nari. Ucapan 

do la la yaitu dari nada 1 – 6 – 6, oleh orang-orang Purworejo yang dekat dengan 

tangsi ditirukan menjadi Dolalak, termasuk meniru gerakan dan motif busana 

yang dipakai serdadu Belanda yang akhirnya menjadi kesenian rakyat 

Purworejo. Asal-usul kesenian Dolalak konon ditemukan oleh 3 santri yang 

masih bersaudara yang menirukan gerak yang ditarikan serdadu Belanda. 

Mereka itu adalah Rejotaruno, Duriyat,dan Ronodimejo. Kira-kira pada tahun 

1925 ketiga santi itu bersama masyarakat yang pernah menjadi serdadu Belanda 

membentuk Kesenian Dolalak (uptpdankpurworejo.wordpress.com). Sutiono 

(1996: 152) menyatakan bahwa ciri-ciri Dolalak adalah penarinya memakai baju 

lengan panjang warna hitam beronamen, dengan tanda pangkat kebesaran yang 

dipasang di bagian pundak. Di samping itu, mereka memakai topi pet hitam, 

kacamata hitam, celana pendek hitam, kaos kaki panjang putih, dan sampur 

kuning. Konon kostum yang dipakai penari Dolalak adalah tiruan kostum yang 

dipakai opsir Kompeni Belanda pada abad ke-19. Santosa (2016: 7) mengatakan 

bahwa: 

 One of the popular elements of Dolalak performance is tembang. These 

tembangs are a form of sung folk poetry. It takes form in the oral language, 

using the Javanese language and containing elements. Up to 2010, found 210 

Dolalak successful song lyric documented in writing. Besides poetry, the other 

elements of the song is a song. Dolalak song has a number of variations of the 

songs are quite unique and interesting when sang his poems. 
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Menurutnya, salah satu elemen populer dari pertunjukan Dolalak adalah 

tembang. Tembang adalah bentuk puisi rakyat yang dinyanyikan. Dibutuhkan 

bentuk dalam bahasa lisan, menggunakan bahasa Jawa dan mengandung unsur-

unsur serapan bahasa lain. Hingga 2010, ditemukan 210 Dolalak lirik lagu yang 

sukses didokumentasikan secara tertulis. Selain syair, unsur-unsur lain dari lagu 

tersebut adalah sebuah lagu. Lagu Dolalak memiliki sejumlah variasi lagu yang 

cukup unik dan menarik ketika menyanyikan puisinya. 

Kussudiardja (1993: 36), menyatakan bahwa tarian rakyat biasanya 

diciptakan untuk keperluan adat seperti upacara mengharap hujan, mensyukuri 

hasil bercocok tanam, menolak hama penyakit dan berbagai kepentingan lainnya 

menurut tradisi dan kepercayaan setempat. Kussudiardja juga mengatakan 

bahwa tarian rakyat di pedesaan yang diciptakan secara spontan dan untuk 

kepentingan berbagai-bagai lapang kehidupan biasanya yang dapat memelihara 

adalah para kepala suku, kepala adat, tokoh masyarakat ataupun sesepuh di 

pedesaan. Soedarsono (1986: 86), secara umum seni pertunjukan Jawa di 

pedesaan sampai sebelum jaman kemerdekaan berfungsi ritual. Meskipun sering 

kali terjadi perubahan, fungsi ritualnya selalu masih melekat, walaupun kadarnya 

sering menyusut, tergantung kepada kebutuhan masyarakat setempat. Liliweri 

(2014: 366), tarian tradisional adalah jenis tari yang dibuat dan dicampur dari 

satu bentuk tari lain dan menghasilkan satu kesatuan tarian yang unik dengan 

cara-cara mereka sendiri.  

      Cohen (2006: 3), menyatakan bahwa:  

In its traditional form, folk music can be said to include the following attributes: 

(1) its origins can perhaps be located in a particular culture or region; (2) 

authorship has historically been unknown, although authors did emerge over the 

past two centuries; (3) it has traditionally been performed by nonprofessionals, 

perhaps playing acoustic instruments; (4) its composition has been fairly simple, 

with perhaps little complexity so that it can be performed and shared 

communally; and (5) the songs have historically been passed down through oral 

transmission. 

 

Dalam bentuk tradisional, musik rakyat mengikuti beberapa atribut yaitu: (1) 

asal-usulnya mungkin dapat ditemukan dalam budaya tertentu; (2) kepenulisan 

secara historis belum diketahui, meskipun penulis muncul selama dua abad 
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terakhir; (3) secara tradisional telah dilakukan oleh nonprofesional, mungkin 

memainkan instrumen akustik; (4) komposisinya telah cukup sederhana, dengan 

mungkin sedikit kompleksitas sehingga dapat dilakukan dan dibagikan secara 

komunal; dan (5) lagu-lagu secara historis telah diwariskan melalui lisan 

transmisi.  

Dolalak merupakan kesenian rakyat yang berasal dari Purworejo dan 

terinspirasi dari gerakan serdadu Belanda yang sedang berpesta melepas penat 

setelah bertugas terlihat dari kostum yang mirip dengan kostum yang digunakan 

oleh serdadu Belanda. Kata Dolalak itu sendiri berasal dari notasi diatonis yaitu 

do, la, la yang kemudian dipermudah dalam pengucapannya menjadi Dolalak. 

 

 

7. Pengertian Nilai-nilai Edukatif 

Samovar (2010:225), menyatakan bahwa nilai merupakan ide yang 

dibagikan mengenai apa yang baik, benar, dan indah yang menggaris bawahi 

pola budaya dan mengarahkan masyarakat sebagai respons terhadap lingkungan 

sosial dan fisik. Kusumohamidjojo (2009:150), nilai menjadi nilai hanya karena 

arti atau makna (yaitu muatan dari arti) yang dimilikinya sebagai akibat dari 

keputusan manusia. Kusumohamidjojo juga menjelaskan baik penjelasan yang 

positif maupun negatif mengenai nilai membawa konsekuensi biner bahwa nilai 

itu lebih berurusan dengan kategori suka/tidak suka, baik/buruk, dan elok/jelek 

ketimbang berurusan dengan benar/salah. Kemendikbud menyatakan bahwa 

terdapat lima nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila, yang menjadi 

prioritas pengembangan gerakan PPK; yaitu religius, nasionalisme, integritas, 
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kemandirian dan kegotongroyongan. Masing-masing nilai tidak berdiri dan 

berkembang sendiri-sendiri, melainkan saling berinteraksi satu sama lain, 

berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi. Sumardjo (2000: 

135), seni memang menyangkut nilai, dan yang disebut seni memang nilai, 

bukan bendanya. Nilai adalah sesuatu yang selalu bersifat subjektif, tergantung 

pada manusia yang menilainya.  

Acetylena (2018: 12), pendidikan yang diusung Ki Hadjar Dewantara adalah 

pendidikan yang berbasis pada kebudayaan bangsa Indonesia yang beraneka 

ragam yang tersebar di seluruh Indonesia dengan segala ciri khasnya. Syam 

(1986: 79), menyatakan bahwa hubungan pendidikan dan kebudayaan adalah 

hubungan antara aktivitas dengan isinya. Pendidikan adalah satu proses, satu 

aktivitas. Sedangkan kebudayaan adalah isi di dalam proses itu. Fungsi dan misi 

pendidikan secara teknis ialah mengoperkan kebudayaan dari manusia yang 

berkebudayaan kepada anak didik. Syam juga mengatakan bahwa aspek lain dari 

fungsi pendidikan itu ialah mengolah kebudayaan itu menjadi sikap mental, 

tingkah laku, bahkan menjadi kepribadian anak didik. Pendidikan merupakan 

proses untuk menyiapkan manusia sebagai manusia (Hadisusanto dalam Dwi 

Siswoyo dkk, 2011: 24). Ki Hadjar Dewantara (2017: 58), menyatakan bahwa 

terdapat tujuh prinsip pendidikan yaitu: hak menentukan nasib sendiri, siswa 

yang mandiri, pendidikan yang mencerahkan masyarakat, pendidikan harus 

mencakup wilayah yang luas, perjuangan menuntut kemandirian, sistem ketahan 

diri dan pendidikan anak-anak. McPherson (1997) reports significant 

correlations (p < .001)between scores on each of the measures and the mental 
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strategies the students used to prepare for and monitor their performance 

(McPherson (2005:6). McPherson menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang 

significant antara skor pada masing-masing ukuran dan strategi mental siswa 

digunakan untuk mempersiapkan dan memantau kinerja mereka. Mental 

dibentuk melalui nilai-nilai pendidikan karakter seperti kejujuran, kerjasama, 

toleransi, religius dan sebagainya. Halstead and Taylor (1996: 119) dalam 

bukunya “Values in Education and Education in Values” menyantumkan kutipan 

dari NCC, yaitu:  

NCC guidance to schools on moral development was forthright about the 

list of moral values schools should include: „telling the truth; keeping promises; 

respecting the rights and property of others; acting considerately towards 

others; helping those less fortunate and weaker than ourselves; taking personal 

responsibility for one‟s actions; self-discipline.‟ Importantly it also 

recommended that school values should reject „bullying; cheating; deceit; 

cruelty; irresponsibility; dishonesty‟. 

NCC menyatakan bahwa yang termasuk nilai moral di sekolah adalah 

seperti: memberitahukan yang sebenarnya (jujur), menepati janji; menghormati 

hak dan milik orang lain; bertindak penuh pertimbangan terhadap orang lain; 

membantu mereka yang kurang beruntung dan lebih lemah dari diri kita sendiri; 

mengambil pribadi tanggung jawab atas tindakan seseorang; disiplin diri. 

Penting juga merekomendasikan bahwa nilai-nilai sekolah harus menolak 

'bullying; selingkuh; penipuan; kekejaman; ketidak bertanggungjawaban; 

ketidak jujuran. Golberg (1997), mengemukakan bahwa terdapat terdapat tiga 

metode untuk pembelajaran yaitu Learning With the Arts (belajar dengan seni), 

Learning Through Arts (belajar melalui seni), and Learning About the Arts 

(belajar tentang seni).  
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 Sebuah penelitian di Amerika mengatakan bahwa “This approach, unlike 

the values education programmes of the 1970s and 1980s does not try to avoid 

being programmatic and prescriptive as it affirms a set of presumed universal 

values and behaviours worthy of inculcation” (Stephenson, 1998: 198). 

Penelitian tersebut mengatakan bahwa yang termasuk nilai-nilai edukatif yang 

harus ditanamkan siswa berupa kejujuran, kesopanan, kerja keras, ketekunan, 

dan respek terhadap otoritas. Lickona (2012: 74), mengatakan bahwa Terdapat 

beberapa nilai-nilai yang mengedukasi melalui nilai-nilai moral yaitu kejujuran, 

keadilan, toleransi, kebijaksanaan, disiplin diri, tolong menolong, peduli sesama, 

kerjasama, keberanian, dan sikap demokratis. 

Nilai-nilai edukatif yang akan dicari dalam lirik lagu Dolalak seperti nilai-

nilai pendidikan yang terdapat dalam 18 nilai pendidikan karakter K-13 yaitu 

kedisiplinan, tanggung jawab, toleransi, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin 

tahu, cinta tanah air, religius dan komunikatif. Nilai tersebut akan dikaitkan 

dengan nilai-nilai dalam teori lain ketika ternyata dalam makna lirik 

mengandung nilai-nilai di luar 18 nilai pendidikan karakter K-13.  

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan  

Berdasarkan judul penelitian makna yang terkandung dalam lagu-lagu 

Dolalak serta nilai edukatif pada kesenian Dolalak budi santoso di Kabupaten 

Purworejo jawa tengah, dicantumkan penelitian yang relevan yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Analisis Syair dalam Kesenian Tradisional Dolalak: Sebuah Kajian 

Antropologi Linguistik (Tesis) oleh Sri Widodo Program Studi Magister 

Linguistik Universitas Diponegoro Semarang 2013. Penelitian ini membahas 

tentang analisis syair dikaitkan dengan budaya masyarakat setempat yang di 

dalamnya terdapat hubungan kaitan antar bahasa misalnya bahasa Jawa 

dengan Melayu juga terdapat agama dan sejarah. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa syair Dolalak berisi pantun yang bersifat tradisional maupun yang 

sudah terakulturasi. Di dalam syair terdapat nilai-nilai keluhuran budi dan 

menjadi tanda bahwa syair Dolalak menggunakan campur kode bahasa Jawa 

dan Indonesia serta Akulturasi budaya Jawa dan Melayu. Hubungan dengan 

tesis ini adalah untuk menambah bukti bahwa nyanyian Dolalak terdiri dari 

bahasa Jawa dan bahasa Melayu yang membuktikan nyanyian Dolalak 

tersusun dari bermacam-macam budaya. Terdapat kesamaan dalam tesis yaitu 

sama-sama membahas tentang syair dan pembahasan cukup bagus, tetapi 

belum adanya terjemahan perkata sehingga dalam penelitian makna lirik 

Dolalak dicantumkan terjemahan perkata. Teori yang dapat diambil dari tesis 

ini adalah menjelaskan bahwa terdapat 20 syair berbahasa Jawa dan 15 syair 

berbahasa campuran yaitu Jawa-Indonesia yang memperkuat bahwa syair 

Dolalak merupakan akulturasi budaya Jawa dan Melayu.  

2. Seni Tari Rakyat Dolalak Kajian Nilai Budaya dan Fungsi Pendidikan Pada 

Masyarakat oleh Endang Sri Purwanti C dan Djoko Suryo UPY, Jurnal 

Sosialita vol 5 no. 1 tahun 2014. Membahas tentang nilai-nilai budaya fungsi 

pendidikan termasuk juga syair. Hasil penelitian menunjukan bahwa seni tari 
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Dolalak merupakan akulturasi budaya Belanda dan Jawa. Manfaat pendidikan 

untuk masyarakat adalah memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk 

melestarikan serta memiliki keterampilan dasar Dolalak. Hubungan dengan 

tesis ini adalah sama-sama mengaitkan antara kesenian Dolalak dengan 

pendidikan. Jika dalam jurnal ini adalah yang dibahas lebih rinci adalah fungsi 

yang didapat dari pendidikan melalui tarian, sementara dalam tesis ini lebih 

menekankan kepada syairnya. Teori yang memperkuat tesis tentang makna 

lirik Dolalak adalah terdapat teori yang menjelaskan bahwa Dolalak 

merupakan akulturasi dari budaya Eropa dan juga budaya Jawa.  

3. Emotion Analysis of Songs Based on Lyrical and Audio Features (jurnal) oleh 

Adit Jamdar 1, Jessica Abraham 2, Karishma Khanna 3 and Rahul Dubey 4 

Department of Computer Engineering and Technology, Veermata Jijabai 

Technological Institute, Mumbai, India. Journal of Artifical Intelligence and 

Aplication (IJAIA), vol. 6 no. 3, May 2015. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa melalui dua fitur yaitu emosi positif versus emosi negatif dan energi 

tinggi versus energi rendah, dan perbandingan dugaan angket yang berisi tepat 

atau tidak tepatnya dugaan emosi lagu terhadap pendengar melalui lagu Hindi, 

maka lebih banyak jumlah persen dugaan yang tepat. Emosi lagu yang dapat 

digunakan untuk pembuatan daftar putar berdasarkan suasana hati pendengar. 

Penelitian ini sangat berhubungan dengan tesis ini karena sebagai bukti bahwa 

di dalam lirik lagu, terdapat emosi dari pengarangnya. 

4. Meaning of The Symbols on The Arts Dance Sintren Cirebon (jurnal) oleh 

Heriyani Agustina*, Zulham Yahya and Farida Nurfalah International Journal 
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of Development Research Vol. 5, Issue, 05, pp. 4527-4535, May,2015 Fisip-

Unswagati Cirebon-West Java-Indonesia. Hasil penelitian menjelaskan bahwa 

terdapat koreografi dalam peyajian tarian yang menyerupai kandang ayam 

yang menggambarkan kehidupan dunia yang sempit. Plot dalam tarian 

menggambarkan fase kehidupan dari lahir sampai akhir hayat. Sintren juga 

mengajarkan kesederhanaan dan selalu mengingat Allah. Agustina dkk juga 

mengatakan bahwa lirik lagu memiliki banyak makna disetiap iringannya, 

sangat berhubungan dengan tesis ini yang memiliki tujuan agar selain 

mengerti tarian, juga harus mengerti pesan yang terkandung termasuk pada 

syair. 

5. Tembang in Dolalak Performance Art: Structure, Meaning, and 

Decontruction Nuansa Journal of Art and Design oleh Drs. Djarot Heru 

Santoso, M. Hum, vol. 1 no. 1 September 2017. Penelitian yang membahas 

tentang dekontruksi pemahaman Dolalak Purworejo. Hasil penelitian 

menjelaskan bahwa ditemukan konstruksi baru dalam pemahaman mengenai  

Dolalak, yang mengatakan bahwa Dolalak merupakan sebuah bentuk ekspresi 

sosial yang dikemas dalam seni pertunjukan yang estetis dalam rangka sebagai 

hiburan. Dibuktikan dari aspek musikalitas tembang yang berciri sederhana 

dan tidak rumit. Bentuk musikalitas lebih mengutamakan pada permainan 

tempo, yaitu cepat, sedang dan lambat. Hubungan yang relevan antara 

penelitian ini dengan tesis adalah terdapat kesamaan yang mengatakan bahwa 

Dolalak merupakan ekspresi sosial, dan kesamaan yang membahas tembang. 
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6. Memodifikasi Busana Seni Tradisional Dolalak Bermasalah oleh Sutiyono. 

Jurnal UNY tahun 2012. Penelitian ini membahas tentang saran untuk para 

penari Dolalak mengenai busana yang digunakan saat pertunjukan. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa terdapat permasalahan mengenai celana yang 

digunakan Dolalak putri yang mengakibatkan kesenian menjadi bahan 

pergunjingan orang-orang Islam, dan solusinya adalah memodifikasi celana 

yang digunakan Dolalak putri agar lebih sopan. Dari penelitian tersebut jika 

dihubungkan dengan tesis adalah dapat melihat sejarah kesenian Dolalak yang 

tercantum dalam tulisan bahwa tahun 1996, Dolalak putri sudah ada dan 

diminati masyarakat bahkan sudah dijadikan muatan lokal pada kurikulum 

sekolah namun perlu memodifikasi celana yang digunakan agar lebih sopan. 

7. Variation of Directive Spech Act in Tembang Dolanan oleh Daru Winarti, I 

Dewa Putu Wijana, Soepomo Poedjosoedarmo, serta Heddy Shri-Ahimsa 

Putra, Humaniora Journal vol 27 no. 3 tahun 2015 yang membahas tentang 

tutur direktif yang terdapat dalam tembang dolanan. Hasil penelitian 

menjelaskan bahwa di dalam lagu dolanan terdapat tindak tutur yang 

dinyatakan secara langsung maupun tidak langsung. Tindak tutur secara 

langsung yaitu secara konvensional digunakan untuk memerintah, mengajak, 

dan melarang. Sementara dengan cara tidak langsung dinyatakan dengan 

kalimat berita, kalimat pernyataan seharusnya, dan kalimat tanya. Penggunaan 

tindak tutur langsung tidak memiliki nilai kesantunan karena tidak ada upaya 

mengaburkan perintah, dan penggunaan tindak tutur tidak langsung memiliki 

nilai kesantunan karena lawan tutur akan dengan senang hati merespon 
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perintah. Hal ini sangat relevan dengan tesis karena dalam makna nyanyian 

Dolalak juga terdapat tindak tutur baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

8. Pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran IPS melalui Kajian 

Tembang Macapat oleh Ari Aromandani, jurnal Pendidikan Humaniora vol. 2, 

no. 3, September 2014. Penelitian ini membahas tentang penerapan 

pendidikan karakter yang mengambil nilai-nilai karakter dari tembang 

Macapat. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tembang Macapat mengandung 

nilai-nilai karakter seperti nilai religius, saling menghormati, menahan hawa 

nafsu, ataupun prihatin dengan cara menahan makan dan tidur. Nilai-nilai ini 

dapat diintegrasikan dalam pengembangan pendidikan karakter siswa. 

Hubungan penelitian ini dengan tesis adalah sama-sama mencari nilai-nilai 

pendidikan karakter yang digunakan sebagai bahan pembelajaran bagi 

pembacanya.  

9. Perubahan Orientasi pada Pesan Verbal Tembang dalam Seni Tradisional 

Angguk dan Dolalak  oleh Isbandi Sutrisno, jurnal Ilmu Komunikasi vol. 8, 

no. 3, September-Desember 2010. Penelitian ini membahas tentang 

permasalahan yang terjadi yang diakibatkan dari perubahan orientasi pada 

verbal dalam Angguk dan Dolalak. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

terdapat perubahan pada pesan verbal tembang dalam penyajian Dolalak dan 

Angguk yang diakibatan dari inovasi-inovasi dalam penyajian dengan cara 

memasukan lagu-lagu dangdut dan campursari. Perubahan lagu dari 

tradisional kepada lagu-lagu modern mengakibatkan perubahan pesan yang 
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disampaikan dan semestinya pesan masih sesuai dengan esensi kesenian. 

Saran dari penulis, inovasi dari kebudayaan perlu diakukan tetapi tetap harus 

menjaga tradisi yang telah diwariskan. Penelitian ini sangat relevan dengan 

tesis sebagai kritikan dan saran agar selalu menjaga budaya yang telah 

diwariskan karena budaya merupakan suatu identitas suatu daerah bahkan 

suatu bangsa. 

10.  Makna Budaya Lagu Dolanan: Dondong Apa Salak, Gundhul Pacul oleh 

Arini Hidayah, Jurnal Penelitian Humaniora, vol. 18, no. 1, Februari 2017. 

Penelitian ini membahas tentang nilai-nilai pendidikan dan simbol-simbol 

kehidupan yang dapat dijadikan nasihat dan tuntunan untuk anak-anak. Hasil 

penelitian menjelaskan bahwa lagu dolanan Dhondhong apa Salak mempunyai 

makna budaya yakni karakter manusia ada 3 diilusrasikan seperti buah 

dhondhong, salak dan duku. Sifat yang paling baik dari ilustrasi ketiga buah 

adalah buah duku karena sifat luar dan dalam sama-sama baik, halus dan 

lembut. Lagu Gundhul Pacul mengandung makna budaya yaitu jika orang 

memiliki kehormatan, kedudukan dan kemuliaan tidak boleh sombong. 

Tuntunan dan nasihat dalam penelitian ini relevan sengan tesis karena sama-

sama membahas tentang makna yang mengandung nilai-nilai pendidikan dan 

simbol-simbol kehidupan.  
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C. Alur Pikir 

 

 

 

 dialog  

 

 

Santosa (2016: 7), salah satu elemen populer dari pertunjukan Dolalak 

adalah tembang. Tembang adalah bentuk puisi rakyat yang dinyanyikan. 

Dibutuhkan bentuk dalam bahasa lisan, menggunakan bahasa Jawa dan 

mengandung unsur-unsur serapan bahasa lain. Hingga 2010, ditemukan 210 

Dolalak lirik lagu yang sukses didokumentasikan secara tertulis. Selain syair, 

unsur-unsur lain dari lagu tersebut adalah sebuah lagu. Lagu Dolalak memiliki 

sejumlah variasi lagu yang cukup unik dan menarik ketika menyanyikan 

puisinya. 

Penelitian ini mengkaji tentang nilai edukatif yang ada dalam makna 

nyanyian Dolalak. Peneliti menggunakan beberapa kajian teori guna membantu 

memperkuat data dan pendukung dari masalah yang diangkat. Teori-teori 

diambil dari buku dan penelitian lain yang dapat membantu mengkaji makna 

secara lebih mendalam. 

 

 

Makna Nyanyian 

Dolalak 
Pemain  

Dokumen yang 

Berkaitan 

Keterbukaan 

Perspektif Budaya 

Penonton, 

masyarakat 

pendukung 

Penggemar Penulis Naskah  
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D. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana sejarah teks nyanyian Dolalak bisa terbentuk? 

2. Siapa saja yang ikut serta menulis ataupun menyusun teks Dolalak? 

3. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terbentuknya nyanyian 

Dolalak? 

4. Apa dan bagaimana makna yang terkandung dalam nyanyian Dolalak? 

5. Bagaimana urutan penyajian nyanyian Dolalak saat penampilan tari 

Dolalak? 

6. Apakah nyanyian Dolalak mempunyai teks asli dan teks yang ditulis pada 

masa sekarang? 

7. Adakah teks pendukung nyanyian selain teks asli? 

8. Apakah ada hubungan antara kondisi lingkungan dan makna yang 

terkandung dalam teks nyanyian? Jika ada, bagaimana hubungan tersebut? 

9. Apa saja nilai-nilai edukatif yang dapat digali dalam teks nyanyian 

Dolalak? 

10. Apakah terdapat fungsi nyanyian Dolalak untuk masyarakat?  

11. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan tari Dolalak 

tentang fungsi dan perannya dalam tatanan masyarakat?  

 

 

 

 

 


